
ที่ สารนิพนธเรื่อง ป

1 พญ. กชกานต รัตนอรุณ การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจเซลลเนื้อเยื่อดวยเข็มของกอนในตอมธัยรอยดจากการคลําและอัตราซาวด 2551

2 พญ. กนกพิชญ ธรรมาภรณ การผาตัดทองนอกมดลูกโดยการผาตัดผานกลองสองชองทองเปรียบเทียบกับการผาตัดเปดหนาทองในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2551

3 พญ. กนกอร ศานติชาติศักดิ์ ความชุกของอาการและปจจัยเสี่ยงตอภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับของบุคลากรคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2551

4 นพ. กมลชาติ พงศประยูร การศึกษาผลของ dexamethasone ในการปองกันอาการคลื่นไสอาเจียน และลดความปวดภายหลังการผาตัดไทรอยด 2551

5 นพ. กรกช ทองคํา ความสูงสุดทายของเด็กหญิงไทยที่เขาสูวัยสาวเร็วกวาปกติ 2551

6 นพ. กรกช มะลิวรรณกุล การศึกษาเปรียบเทียบผลการผาตัดแกไขกระดูกผิดรูปในแบบจําลองกระดูก humerus สวนปลายโดยวิธี conventional และ customized 

template การศึกษาแบบทดลอง

2552

7 พญ. กรกพรรณ เรืองนภา ผลการดูแลรักษาทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยมากของโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2551

8 พญ. กรองทอง วงศศรีตรัง การศึกษาประสิทธิภาพของการใชยากินสเตียรอยดระยะสั้นเสริมฤทธิ์ยาพนจมูกสเตียรอยดระยะยาวในการรักษาโรคริดสีดวงจมูกเปรียบเทียบ

กับยาควบคุม

2552

9 นพ. กฤษฎา เขียวเปลื้อง การศึกษาถึงลักษณะทางคลินิก การรักษา และการดําเนินโรคของผูปวยมะเร็งสืบพันธในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2548

10 พญ. กษมาพร เที่ยงธรรม การใหยา ephedrine แบบหยดตอเนื่องทางหลอดเลือดดํา เพื่อปองกันภาวะความดันเลือดต่ําในผูปวยที่เขารับการผาทองคลอด หลังการฉีดยา

ชาเขาชองน้ําไขสันหลัง

2551

11 นพ. กอบลาภ ธงทอง ผลสําเร็จของการรักษาภาวะทอทางเดินน้ําตาอุดตันตั้งแตแรกเกิดดวยวิธีการขยายทอน้ําตาดวยแทงโลหะในเด็กอายุนอยกวา 10 ป 2552

12 นพ. กัมพล เอี่ยมพนากิจ การแสดงออกของโปรตีน p53 กับความสัมพันธตอผลการรักษาในผูปวยมะเร็งตอมน้ําเหลืองชนิด Diffuse Large B-Cell ในโรงพยาบาล

สงขลานครินทร

2552

13 พญ. กาญจรัตน วองไวทวีวงศ การเลนเกมออนไลนของวัยรุน : การศึกษาในเขตเทศบาลนครหาดใหญ 2551

14 นพ. กานต ธีระสัมพันธ ระบาดวิทยาของกระดูกหักในเด็กในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2550

ชื่อ - สกุล

งานวิจัย/สารนินพนธนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก ปการศึกษา 2548 - 2551

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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15 นพ. กําธร ยลสุริยันวงศ การศึกษาปริมาณผูปวยหลอดเลือดแดงใหญในชองทองโปงพองที่สามารถใหการรักษาดวยวิธีการสอดทอหลอดเลือดเทียมที่มีโครงค้ํายันใน

โรงพยาบาลสงขลานครินทร : การศึกษาเบื้องตน

2551

16 พญ. กิ่งมณี กองเงิน ผลของยาเม็ด clonidine ที่ใหกอนผาตัดเพื่อปองกันภาวะ shivering ภายหลังการฉีดยาชาเขาชองไขสันหลังในผูปวยที่ผาตัดสองกลองของ

ทางเดินปสสาวะ

2550

17 พญ. กุลธิดา มณีนิล ปจจัยทางคลินิกของภาวะหายใจลมเหลวเฉียบพลัน และการเสียชีวิตของผูปวยวัณโรคปอด ผูใหญที่ไดรับการรักษาแบบผูปวยในของ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร

2552

18 พญ. กุลวดี มณีนิล Congenital cystic lung disease ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2551

19 นพ. กูพงษ ศิริบํารุงวงศ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการรํากระบองปาบุญมี และการบริหารกลามเนื้อตนขาในผูปวยโรคเขาเสื่อมการศึกษากลุมควบคุมแบบสุม 2552

20 นพ. เกรียงศักดิ์ ยักกะพันธ การศึกษาผลของการใชอัลตราซาวดในการประเมินผูปวยอุบัติเหตุในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2551

21 พญ. เกศินี จีระวงศพานิช อัตราการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของสมาคมกุมารแพทยแหงสหรัฐอเมริกาสําหรับการสองไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดของ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร

2549

22 พญ. เกศินี แซเฮง ผลของการชวยฟนคืนชีพ และปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการชวยฟนคืนชีพ ในเด็กที่หองฉุกเฉินของโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2551

23 พญ. เกษมา ประเสริฐศิริ Mental health of residents during obstetrics and gynecology training in Thailand

24 พญ. เขมวรรณ พงศานนท ผลของการเสนอขอมูลแบบสะทอนกลับตอความถูกตองของการสรุปการวินิจฉัยโรคในกลุมผูปวยนรีเวช โรงพยาบาลสงขลานครินทร 2551

25 นพ. คุณากร ภูรีเสถียร การศึกษาผลของการเคี้ยวหมากฝรั่งในการลดภาวะลําไสอืดหลังผาตัดในผูปวยผาตัดลําไสใหญแบบเปดหนาทอง 2551

26 พญ. งามจิตร ภัทรวิทย การเปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดปวดระหวางพาราเซตามอล และพาราเซตามอลกับโคเดอีนในผูปวยที่มารับการผาตัดกอนที่เตานมแบบ

ผูปวยนอก

2551

27 พญ. จตุพร ภักภิรมย ผลของยา ondansetron ตอการปองกันการเกิดอาการหนาวสั่นในผูปวยที่ไดรับการระงับความรูสึกแบบทั้งตัว (general anesthesia) 2550

28 นพ. จอมพล ตันตระวรศิลป การศึกษาแบคทีเรียประจําถิ่นใน middle meatus  โดยวิธีสองกลองทางจมูกในอาสาสมัครปกติ 2549

29 พญ. จันทกานต เกียรติภักดี ผลของการใช 10-g monofilament ทดสอบภาวะการสูญเสียความรูสึกของเทาในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 2551
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30 นพ. จิรทีปต ขวัญแกว ปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราตายในผูปวยมะเร็งตอมน้ําเหลืองและมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิด myeloid ที่ไดรับการดูแลในหออภิบาล

ผูปวยหนักโรงพยาบาลสงขลานครินทร

2552

31 พญ. จิราพร ตระการจันทรสิริ การคาดคะเนภาวะแคลเซี่ยมในเลือดต่ําหลังการผาตัดไทรอยด จากระดับแคลเซี่ยมในเลือดหลังการผาตัด 2550

32 นพ. จีรพล เหล็กเพชร ระยะเวลาที่ผูปวยโรคสมองขาดเลือดใชในการมารับการรักษาที่หองฉุกเฉินของโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2550

33 นพ. จีรวัส ศิลาสุวรรณ ความแมนยําและความนาเชื่อถือของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตเฉพาะโรค KCCQ ฉบับภาษาไทยในการประเมินผูปวยหัวใจวายจากลิ้นหัวใจ

ไมทรัลตีบ

2551

34 นพ. เจษฎา ฤทธิ์ธาทร การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางคลินิกของผูปวยโรคปอดอักเสบนิวโมซีสติสในโรงพยาลบาลสงขลานครินทร ระหวางกลุมผูปวยที่มีภาวะ

ภูมิคุมกันบกพรองจากภาวะโรคเอดสกับกลุมที่มีภาวะภูมิคุมกันบกพรองจากสาเหตุอื่น

2552

35 นพ. ฉัตรทอง สมเจริญวัฒนา ผลของการใชยาไลโดเคนในขนาดที่แตกตางกันที่ใหผานทางทอหายใจตอการลดการตอบสนองของระบบทางเดินหายใจและระบบไหลเวียน

เลือดในระยะฟนจากยาสลบและถอดทอหายใจ

2551

36 นพ. ฉัตรมงคล พรวนเจริญ การตรวจหาความผิดปรกติของขั้วประสาทตาโดยใช Moorfields regression analysis (MRA) และ Glaucoma probability scoring system 

(GPS) ของ confocal laser scanning ophthalmoscopy ในผูปวยตอหินระยะเริ่มตน

2551

37 พญ. ชนิดา เข็มเงิน ประสิทธิผลการลดอาการปวดศีรษะที่ไมมีพยาธิสภาพของศีรษะหรือสมองระหวางยาฉีดเขากลามชนิด Diclofenac และ Tramadol ในหอง

ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร

2552

38 พญ. ชยามน บินหลี เปรียบเทียบการใช Laryngeal tube suction และทอชวยหายใจในผูปวยผาตัดแบบสองกลองทางนรีเวช 2551

39 นพ. ชัยพฤกษ ศรีประพันธ การศึกษาความชุกของผูปวยที่ไดรับสารพิษ และยาเกินขนาด ณ หองฉุกเฉินโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2551

40 นพ. ชาญชัย ดีชนแดน ความแมนยําของการตัดชิ้นเนื้อกระดูกสันหลังผานทางผิวหนังโดยใชเอกซเรยคอมพิวเตอรนําในโรงพยาบาลสงขลานครินทร (ยอนหลัง) 2552

41 นพ. ชานินทร บุญตั้งใจ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการปองกันอาการคันจากการใสเฝอกเปรียบเทียบระหวางวิธีการใชแปงฝุนและคาลาไมนโลชั่น

42 นพ. ชิตประสงค มาลัยศรี ผลกระทบของอวัยวะลมเหลวในผูปวยพิษติดเชื้อรุนแรงและผูปวยช็อกเหตุพิษติดเชื้อที่เขารับการรักษาในหออภิบาลอายุรกรรมโรงพยาบาล

สงขลานครินทร

2552

43 พญ. ชูหงส มหรรทัศนพงศ ความผิดปกติของ glucose tolerance หลังคลอดในสตรีที่เปนเบาหวานขณะตั้งครรภในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2550

44 พญ. โชติกา ทับเจริญ ผลการคลอดในสตรีตั้งครรภที่มีอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป ประสบการณ 10 ป ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2551
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45 นพ. ซาฟารี บินหลี ความชุกของภาวะขาอยูไมนิ่งในผูปวยไตวายที่ไดรับการรักษาดวยการฟอกเลือดและลางทางชองทอง 2552

46 พญ. ญาณิน สุวรรณ การศึกษาอุบัติการณของการเกิดภาวะหนังตาตกภายหลังการผาตัดตอกระจก 2552

47 พญ. ฐิติกุล ภูพิชญพงษ ความสัมพันธระหวางความหนาแนนของหลอดเลือดใหมบริเวณปากมดลูกกับการมีชีวิตรอดในระยะปลอดโรคของผูปวยมะเร็งปากมดลูกที่

ไดรับการผาตัดแบบถอนรากถอนโคนรวมกับการผาตัดตอมน้ําเหลืองในอุงเชิงกราน

2550

48 นพ. ณัฐชัย อนันตสิทธิ์ ปจจัยเสี่ยงตอผลการเพาะเชื้อปสสาวะซ้ําเปนบวกหลังไดรับยาปฏิชีวนะของผูปวยเด็กที่ติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ 2549

49 พญ. ณัยชญา จํารูญกุล ประสิทธิผลของการรักษาดวยยาปรับสภาพขอหลายกลุมเทียบกับการใชยาปรับสภาพขอชนิดเดียวโดยใชแบบสอบถามประเมินสุขภาพสําหรับ

ผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยดฉบับภาษาไทย

2550

50 พญ. ดวงกมล ผดุงวิทยวัฒนา การศึกษาความแมนยําของการวัดรอบเอว : เปรียบเทียบระหวาง 4 ตําแหนง 2550

51 นพ. ดาสม รุงโรจนกําเนิด อุบัติการณผูปวยภาวะ anaphylaxis ณ หองฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร 2552

52 นพ. ดุลยณัฐ อรัณยะปาล เปรียบเทียบความแมนยําของ Serum prostate specific antigen (PSA) และ Free/Total PSA ratio ในการสืบคนโรคมะเร็งตอมลูกหมาก 2552

53 พญ. ดุษฎี เดนประเสริฐ การดูแลรักษาโรคหืดฉับพลันในผูปวยเด็กที่หองฉุกเฉินโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2548

54 นพ. ถวาย เงินศรีตระกูล ภาวะสมองขาดเลือดฉับพลันจากการเซาะของผนังหลอดเลือด AORTA : รายงานผูปวยและทบทวนวรรณกรรม 2550

55 นพ. ถาวร ทองเพชร การสังเคราะหงานวิจัยทางคลินิกเปรียบเทียบประสิทธิผลการใชคลื่นกระแทกในการรักษาภาวะเอ็นขอไหลอักเสบ โดยการวิเคราะหอภิมาน 2552

56 นพ. ทรงกลด ภักดีจิตร ควรเพิ่มการตรวจเอ็กซเรยคอมพิวเตอรกระดูกคอชิ้นที่ 1 และ 2 ในการทําเอ็กซเรยคอมพิวเตอรสมองของผูปวยที่มีการบาดเจ็บศีรษะทุกราย

หรือไม

2552

57 นพ. ทวีศักดิ์ เพชรรัตน ขอจํากัดของการใช CSF ADA activity ในการวินิจฉัย tuberculous meningitis ในผูปวย HIV และ non HIV 2552

58 พญ. ทิพพิมล คงแกว การศึกษาคาความดันใน cuff ของทอชวยหายใจ 4 ชนิด ในขณะใหยาระงับความรูสึกแบบทั้งตัว 2550

59 นพ. ทีปวิทย วิถีรุงโรจน ไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังที่มี HBeAg  เปนลบในประเทศไทย 2550

60 นพ. ธเนศ แกนสาร ความชุกและแบบแผนการดื่มสุราของผูที่ดื่มสุราแบบเสี่ยงตอปญหาสุขภาพในผูใชแรงงานชายในโรงงานของจังหวัดสงขลา 2549

61 นพ. ธรรม ลิ่มอภิชาต วิธีการชําระคารักษาพยาบาลมีผลกระทบตอผลการรักษาผูปวยมะเร็งปอดที่ไมใชชนิดเซลลเล็กหรือไม 2550

62 พญ. ธวภรณ พนังแกว ปจจัยทางคลินิกในการทํานายการสองไฟรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลืองในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2549
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63 นพ. ธวัชชัย ตรีรัตนวิกรานต การจองเลือดในผูปวยอุบัติเหตุโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2552

64 นพ. ธวัชชัย พูนแกว Ganglion Cells ในไสติ่ง 2550

65 พญ. ธัญชนก พรหมภักดี การดําเนินโรคและผลการรักษาผูปวยโรคซึมเศราในโรงพยาบาลสงขลานครินทร : ศึกษาในผูปวยที่ติดตามการรักษาไมนอยกวา 10 ป 2551

66 พญ. ธิดา ขวัญนา ผลของ ciprofloxacin เพื่อปองกันการติดเชื้อแบคทีเรียในผูปวยมะเร็งเด็กที่มีนิวโตรฟวต่ํา 2551

67 นพ. ธีร จุฬาโรจนมนตรี ผลของยาผสมแอฟฟดรีน (ephedrine) และยาลิโดเคน (lidocaine) ฉีดทางหลอดเลือดดํา นําไปกอนตอการลดปวดที่เกิดจากการฉีดยาพร็อบโพ

โฟล (propofol)

2550

68 พญ. ธีรนันท อินทรพัฒน ความไวและความจําเพาะของการถายฟลมที่ 24 ชั่วโมง หลังการสวนแปงแบเรียมทางลําไสใหญสวนปลายในการพบtransition zone  ของโรค

ลําไสใหญโปงพองโดยกําเนิด

2549

69 นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนมเจริญ การสงตรวจวัดสมรรถภาพปอดในผูปวยที่ไดรับยาบลีโอมัยซินในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2550

70 นพ. นครินทร ตนคลัง ประสิทธิผลเครื่องสองไฟทารกตัวเหลืองพีเอสยูสําหรับทารกตัวเหลืองในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2549

71 พญ. นติยา ขุนอินทร การตรวจคัดกรองโรคจอตาเหตุเบาหวานดวยภาพถายจากกลองถายภาพจอตาชนิดไมขยายมานตา : โครงการนํารอง

72 นาย นริศ สมิตาสิน Etiology of Alteration of consciousness in Emergency Department 2550

73 พญ. นฤมล เกษียรคุณ การศึกษาความชุกของเชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังในผูใหญในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2548

74 พญ. นวลสมแพง จันทมาศ รายงานผูปวยไขเลือดออกที่มีภาวะไขมันหลังอักเสบแบบตัดขวาง 2551

75 พญ. นันทกา กิระนันทวัฒน ประสิทธิภาพและผลแทรกซอนจากการใสสายระบายขนาดเล็กผานทางผิวหนัง (PCD) เขาสูโพรงเยื่อหุมปอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2550

76 พญ. นาวาฬ แลนิ ระยะเวลาในการระงับปวดหลังผาตัดขอสะโพกหรือขอเขาในผูปวยสูงอายุ : เปรียบเทียบระหวางการผสมและไมผสม adrenaline ฉีดเขาชองน้ํา

ไขสันหลัง

77 นพ. นิชอบรี จาราแว ลักษณะอาการทางคลินิก และอัตราการตายของผูปวยโรคหลอดเลือดแดงพัลโมนารีอุดตันเฉียบพลันในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2552

78 พญ. นิตยธิดา บิลลาเตะ ลักษณะภาพถายรังสีของวัณโรคปอดในผูปวยโรคเอดสในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2550

79 นพ. นิติ ถาวรานุรักษ ปจจัยเสี่ยงของผลแทรกซอน หลังจากการผาตัดมะเร็งหลอดอาหาร 2552

80 พญ. นิพัทธา วินะยานุวัติคุณ การมีเพศสัมพันธแบบหลั่งภายนอกมีผลตอการถึงจุดสุดยอดทางเพศของสตรีหรือไม 2551
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81 พญ. นิลภา พฤกษานุศักดิ์ การสํารวจความรู และเจตคติของสตรีตั้งครรภไทยตอการตรวจคัดกรองกลุมอาการดาวน 2551

82 พญ. นูเรีย พัฒนปรีชาวงศ ภาวะปากแหวง/เพดานโหว : การศึกษาในผูปวยเด็กในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2550

83 นพ. บุญชัย พิริยกิจกําจร ภาวะประสาทรับฟงเสียงบกพรองภายหลังการใหยาเคมีบําบัด Carboplatin รวมกับรังสีรักษาในผูปวยมะเร็งหลังโพรงจมูกในโรงพยาบาล

สงขลานครินทร

2549

84 พญ. บุญธิดา หุนเจริญ CT angiography ในการตรวจวินิจฉัยภาวะการบาดเจ็บของหลอดเลือดแดงบริเวณลําคอไหล และทรวงอกเมื่อเทียบกับ Conventional 

angiography ผลผาตัดและการติดตามผลหลังออกจากโรงพยาบาล

2552

85 พญ. บุญพิมล เจริญวัฒนอนันต ประสิทธิภาพของการใชสเตียรอยดในการรักษาภาวะน้ําในหูชั้นกลาง 2548

86 พญ. เบญจวรรณ อภินันตริโย การศึกษาภาวะเม็ดเลือดขาวต่ําที่เกิดจากการใชยาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2552

87 นพ. ปถวี สถาพรวจนา ระยะเวลาในการสงตรวจ voiding cystourethrogram ที่เหมาะสมกับการตรวจพบ vesicoureteral reflux ในผูปวยเด็กที่มีการติดเชื้อระบบ

ทางเดินปสสาวะ

2549

88 นพ. ประพันธ สมพร แนวทางการรักษาภาวะความดันใตกะโหลกศีรษะสูงในผูปวยบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรง 2552

89 นพ. ปรัชญา พรประชาวัฒน การศึกษาเปรียบเทียบการรกัษาผูปวยลําไสกลืนกันระหวางวิธีการเปาลมทางทวารภายใตอัลตราซาวด และการเปาลมทางทวารภายใตเอกซเรย

ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร

90 พญ. ปรารถนา มิตรกูล การศึกษาตําแหนงและปจจัยภูมิหลังของผูปวยที่มีภาวะเสนเลือดแดงโปงพองในสมองที่พบในกลุมประชากรภาคใต 2552

91 พญ. ปริฉัตร เอื้ออารีวงศา คุณคาของการตรวจไขกระดูกเพื่อการวินิจฉัยสาเหตุของภาวะเม็ดเลือดต่ําในผูปวยติดเชื้อเอช ไอ วี 2548

92 นพ. ปริชญา จันทรศักดิ์สูง ศึกษาประสิทธิภาพการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพโดยใชยาพนจมูกสเตียรอยดแบบพนเฉพาะเวลามีอาการเปรียบเทียบกับแบบพน

สม่ําเสมอ

2549

93 นพ. ปริญญา ญาณพิสิฐกุล การศึกษาผลของ recombinant activated factor VII ในผูปวยอุบัติเหตุ ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2551

94 พญ. ปวีณ เพชรรักษ ความสัมพันธระหวางเชื้อแบคทีเรียที่กอใหเกิดน้ําคั่งในหูชั้นกลางและเชื้อแบคทีเรียบริเวณโพรงหลังจมูกของผูปวยเด็กในโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร

2551

95 พญ. ปทมา ธนอนันตรักษ ผลของการฉีดแอลกอฮอลเขาในกองมะเร็งตับขนาดเล็กในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2550
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96 พญ. ปาริชาติ วิมลชินวัตร การศึกษาเปรียบเทียบความปวดบริเวณหลอดเลือดดําขณะฉีดยา เอ็มซีที/แอลซีทีพร็อบโพฟอล (MCT/LCT propofol) เมื่อไมผสมยาลิโดเคน  

และผสมยาลิโดเคน  (lidecaine) ขนาด 20 มิลลิกรัม และ 40 มิลลิกรัม

2551

97 พญ. ปยนุช บุรณพร ความสัมพันธระหวางคาพารามิเตอรจาก nasal spirometry กับอาการคัดจมูกในผูปวยติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน 2552

98 พญ. ปยะดา กองกมล การเปรียบเทียบการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดดวยการฉีดอินซูลิน Glargine เขาชั้นใตผิวหนัง 1 ครั้ง กับการใหอินซูลินชนิด regular แบบ

หยดตอเนื่องทางหลอดเลือดดําในผูปวยภาวะวิกฤต : การศึกษาแบบนํารอง

2552

99 พญ. ปยะพร วศินานุกร การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใสทอชวยหายใจหลังไดรับยาหยอนกลามเนื้อระหวางยา cisatracurium รวมกับวิธี priming และ 

rocuronium

2551

100 พญ. ปยาภรณ นิภานันท การใหยา pethidine ทางชองน้ําไขสันหลัง เพื่อปองกันอาการหนาวสั่นในผูปวยที่เขารับการผาตัดทองคลอด 2551

101 พญ. ผาณิตตา นิ่มมะโน ปจจัยที่มีผลตอการทํานายการตรวจพบภาวะ Vesicoureteral reflex ในผูปวยเด็กที่มีการติดเชื้อในทางเดินปสสาวะครั้งแรก 2549

102 นพ. พงศ จันทรประทิน ประสิทธิภาพดวยความเที่ยงตรง และความแมนยําของเครื่องตัดผานตอมน้ําเหลืองแบบหลายชั้นที่ความหนา 1 มิลลิเมตร 2550

103 นพ. พงษศักดิ์ ตันติฉันทการุญ การศึกษาความชุกของโรคภูมิแพของเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ 2550

104 นพ. พรเทพ อังศุวัชรากร เปรียบเทียบคา 110  และ  100 มก./ดล. เปนคาต่ําสุดของ Impaired fasting glucose ในการพยากรณ Impaired glucose tolerance 2550

105 นพ. พรปณิธาน สมเจริญวัฒนา การประเมินประสิทธิภาพของขนพัดโบกจมูกในการขับอนุมูลสารในผูปวยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพโรคจมูกอักเสบแบบไมใชภูมิแพและคนปกติ

โดยใชสารแซคคารินเปนตัวทดสอบ

2550

106 พญ. พรพรรณ ศรีพรสวรรค โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมโฟบลาสตในเด็กที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร 2549

107 พญ. พรรณรพี ฟูนฤนารถ ความแมนยําในการตรวจสายตาผิดปกติดวยวิธี noncycloplegic refraction ในเด็กวัยประถม 2550

108 พญ. พัชร สุนทรวิภาต ความแตกตางของภาพคลื่นแมเหล็กไฟฟา MRI ระหวางภาวะการยุบตัวของกระดูกสันหลังจากโรคกระดูกพรุนและจากสาเหตุอื่น 2552

109 พญ. พัชรินทร แซลิ่ว การศึกษาประสิทธิภาพของการประคบเย็นในการลดความปวดหลังการฉีดโบทูลินุมท็อกซิน 2552

110 พญ. พันธมน ปญญาแกว ปจจัยพยากรณการรอดชีวิตของผูปวยหัวใจหยุดเตนที่ไดรับการนวดหัวใจผายปอดกูชีพในหออภิบาลผูปวยหนักของโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2552

111 นพ. พิชัย จิรรัตนโสภา ปจจัยที่มีผลตอการผาตัดรักษาโรคจุดรับภาพชัดเปนรูชนิดไมทราบสาเหตุ ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2549

112 พญ. พิมพศิริ ศรีพงศพันธ ปจจัยที่มีผลในการพยากรณการรอดชีวิตในผูปวยทางเดินน้ําดีสวนปลายอุดกั้นจากมะเร็งที่ไมสามารถผาตัดได 2552
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113 พญ. พิมลา อารียกุล ความปลอดภัยของขนมบรรจุซองในโรงเรียนชั้นประถมศึกษา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 2551

114 นพ. พีรพงศ ฉายวิริยะ ความเห็นพองของระบบการจัดหมวดหมูที่นิยมใชในการบาดเจ็บในระบบกลามเนื้อและโครงราง 2551

115 พญ. เพ็ญวดี อาวะภาค ความรู และเจตคติของแพทยใชทุนและแพทยประจําบานสาขาสูตินรีเวชวิทยาตอการตรวจคัดกรองกลุมอาการดาวนในสตรีตั้งครรภไทย 2551

116 นพ. ภราดร เจ็ดวรรณะ ประสบการณการผาตัดลอกเยื่อหุมหัวใจในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2550

117 นพ. ภุมรินทร แซลิ่ม แบบแผนการใสทอชวยหายใจโดยใชวิธี Rapid Sequence induction (RSI) เปรียบเทียบกับการใสทอชวยหายใจแบบไมใชยาคลายกลามเนื้อ

ในหองฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร

2552

118 พญ. มัลลิกา แสงวารี การศึกษาผลการผาตัดปะเยื่อแกวหูทะลุดวยไขมันหลังใบหูในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2550

119 พญ. มาลินี เปยมวัตถาภรณ ความสัมพันธระหวางดัชนีมวลกายกับโรคหืดของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ 2551

120 นพ. ยุทธศักดิ์ ศุภสินธุ ความแมนยําของฮิสเทอโรซิลพิงโกกราฟในการวินิจฉัยพังผืดรอบทอน้ําไขในสตรีมีบุตรยาก 2550

121 พญ. ยุรัชชา ปรีชา การพลัดตกหกลมในหอผูปวยจิตเวช 2550

122 พญ. ยุวติยา ปลอดภัย การศึกษาความชุกของภาวะนอนกรนในหญิงตั้งครรภที่มารับบริการ ณ คลินิกฝากครรภโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2551

123 พญ. เยาวนิตย ศรีวะโร ปจจัยเสี่ยงของ strongyloioidiasis ในผูปวยของโรงพยาบาลสงขลานครินทรและผลการรักษา 2550

124 พญ. รจิตกรณ ภูพิษญพงษ คาพารามิเตอรปกติที่วัดจาก spirometry ทางจมูก 2551

125 พญ. รตยา เดิมหลิ่ม เภสัชจลนศาสตรของ indinavir ในขนาด 400 มก. บริหารรวมกับ ritonavir 100 มก. ทุก 12 ชั่วโมง ในผูปวยติดเชื้อ HIV คนไทยที่เคยไดรับยา

ตานไวรัสมากอน

2551

126 พญ. รัชฎาวัล ตันติธรรมภูษิต ความชุกของปญหาการนอนของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 2550

127 พญ. รัชยากร เชื้อกลางใหญ การเปรียบเทียบผลการใสทอชวยหายใจโดยวิธีการนําสลบดวยวิธีสูดดมระหวางการใช sevoflurane กับ oxygen และการใช sevoflurane กับ 

nitrous oxide

2551

128 นพ. รุจิภาส สิริจตุภัทร ภาวะติดเชื้อในผูปวยที่มีเม็ดเลือดขาวต่ําในโรงพยาบาลสงขลานครินทรลักษณะของเชื้อกอโรคและปจจัยที่มีผลตอการตาย 2552

129 พญ. รุจิมาส คุมทอง การศึกษาผลทางคลินิกของผูปวยที่สงสัยโรคลิ่มเลือดอุดตันในเสนเลือดแดงพัสโมนารีที่ตรวจไมพบดวยเอกซเรยคอมพิวเตอร 2550
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130 พญ. รุสนี หะยีสาเมาะ ปจจัยในการพยากรณอัตราการอยูรอดของผูปวยมะเร็งหลอดอาหารที่ไดรับการผาตัดหลอดอาหารในโรงพยาบาลสงขลานครินทร ตั้งแตป 

2540-2549

2552

131 นพ. ฤทธิรักษ โอทอง การวินิจฉัยอาการปวดทองฉับพลันในผูปวยสูงอายุที่แผนกฉุกเฉิน 2549

132 พญ. ลชญาช โอฬาพิริยกุล ความสัมพันธระหวางความหนาของกระจกตาสวนกลางและความหนาของเสนใยประสาทจอตาในผูปวยโรคตอหินแบบมุมเปดปฐมภูมิ 2551

133 พญ. ลัดดาพร เทพสวน การศึกษาความชุกของการใชสารเสพติดในผูปวยโรคจิตเวชที่มารับการรักษาที่คลินิกจิตเวช โรงพยาบาลสงขลานครินทร 2551

134 นพ. วชิรพงษ ชนะ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาถุงน้ําบริเวรณหลังขอมือระหวางวิธีกดใหแตกดวยนิ้วมือกับการผาตัด 2552

135 นพ. วธู สุทธิศาสตร ความแตกตางของภาพคลื่นแมเหล็กไฟฟา MRI ระหวางภาวการณยุบตัวของกระดูกสันหลังจากโรคกระดูกพรุนและจากสาเหตุอื่น ๆ 2549

136 พญ. วรพิณ วิทยวราพัฒน ผลของการนําเสนอขอมูลแบบสะทอนกลับตอการสรุปการวินิจฉัยและการลงรหัสโรคทางสูติกรรมของโรงพยาบาลรัฐบาลในจังหวัดพัทลุง 

ภาคใตของประเทศไทย

2550

137 พญ. วรลักษณ ภัทรกิจนิรนัดร ความชุกของโรคซนสมาธิสั้นในนักเรียนประถมของโรงเรียนในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 2550

138 นพ. วรวิทย วาณิชยสุวรรณ บทบาทของภาวะ nuclear accumulation ของ beta - catenin ในการพยากรณโรคมะเร็งลําไสใหญและไสตรงชนิด adenocarcinoma 2551

139 นพ. วรัชฌา คุณาดิศร พฤติกรรมและปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการเลนเกมในนักศึกษาแพทย 2551

140 นพ. วราห ยืนยงวิวัฒน การปองกันการติดเชื้อรอบโลหะยึดตรึงกระดูกภายนอกในผูปวยกระดูกทิเบียหักแบบเปด : การศึกษากลุมควบคุมแบบสุม 2551

141 นพ. วัชรินทร เฉิดฉิ้ม ปจจัยเสี่ยงของการเกิดไขหลังการผาตัดเอามดลูกออกทางหนาทองในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2550

142 นพ. วิทวัส ตันตรัตนพงษ ขนาดของหลอดเลือดแดงในชองทองในคนไทยมีขนาดเล็ก 2550

143 พญ. วิมลรัตน วงศธีรฤทธิ์ การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาโรคหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลันที่ไมซับซอน ดวยยา cefriaxone ชนิดฉีดเขากลามเนื้อเพียงครั้งเดียว และยา

 amoxicillin ชนิดรับประทานเปนเวลา 10 วัน

2550

144 นพ. วิโรจน เนตินาทสุนทร WTI gene expression as a new prognostic marker in advanced serous epithelial ovarian carcinoma

145 พญ. วีนัส ตันอารีย ประสิทธผิลเครื่องสองไฟแสงสีฟาชนิดสองดานสําหรับทารกตัวเหลืองจากการแตกสลายของเม็ดเลือดแดง ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2551

146 นพ. วีรยุทธ ไชยวัฒนเจริญ การศึกษาอัตราและปจจัยที่มีผลตอการรักษาครบของวัณโรคปอดโดยมีเสมหะพบเชื้อวัณโรคของโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2549

147 นพ. วีระ ชัยยะมงคล ความนาเชื่อถือและความแมนยําของภาพรังสีในการประเมินลักษณะการหักของกระดูกฟเมอร 2551
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148 นพ. วีระวัฒน คิดดี การศึกษาความแมนยําของการวัดความหนาของสวนกลางกระจกตาโดยเครื่องวัดความหนากระจกตาดวยคลื่นเสี่ยงความถี่สูง 2551

149 นพ. ศรัญู ชูศรี การศึกษาอุบัติการณภาวะพรองวิตามินบี 1 และการสูญเสียวิตามินบี 1 ในปสสาวะในผูปวยลิ้นหัวใจไมตรัลตีบกอนและหลังขยายลิ้นหัวใจดวย

ลูกโปงและผลการหยุดยาขับปสสาวะ

2551

150 นพ. ศรัณย นันทวงศ การศึกษาการประยุกตใชเกณฑคัดแยกและมาตรความเฉียบพลันแคนาดาในหองฉุกเฉินโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2550

151 นพ. ศราวุธ ภูมิพัฒนกุล ผลของการใชแนวทางการจองเลือดแบบ Type & Screen เพื่อการผาตัดมดลูกทางหนาทองแบบไมฉุกเฉินและการวินิจฉัยกอนผาตัดไมใชมะเร็ง

 : การจองเลือดแบบ Type & Screen ของแพทยและอัตราการจองเลือดตอการใชเลือดจริง

2551

152 พญ. ศันสนีย ทองสงค การยุติการตั้งครรภเพื่อการรักษาในไตรมาสที่สอง ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร 2550

153 พญ. ศิริกาญจน ศิริพฤกษพงศ อุบัติการณและปจจัยเสี่ยงที่มีผลใหผูปวยฟนจากการระงับความรูสึกชาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2551

154 พญ. ศิวัชญา คนงึกิจกอง การศึกษาเปรียบเทียบคารักษาพยาบาลและระยะเวลาที่ใชในการรักษาพยาบาลในการดูแลครรภแทงในไตรมาสแรกดวยเครื่องดูดสูญญากาศ

และการขูดมดลูก

2551

155 นพ. ศุภฤกษ เลาหวิริยะกมล การศึกษาปจจัยเสี่ยงตอการเสียชีวิตในการผาตัดผูปวยหลอดเลือดแดงโปงพองในชองทองแตกในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2550

156 พญ. ศุภานัน สุขมาก การศึกษาจํานวนครั้งที่เหมาะสมในการยิงเลเซอรผูปวยเบาหวานขึ้นจุดรับภาพโดยการใชเลเซอรรอบจุดรับภาพ 2551

157 นพ. สกล สุขจันทร เปรียบเทียบคาความดันในลูกตาระหวางกลุมผูปวยตอหินมุมเปดปฐมภูมิ และกลุมคนตาปกติ 24 ชั่วโมง ดวยเครื่องวัดความดันในลูกตาชนิด

สัมผัสเพอกินส

2550

158 นพ. สมฤทธิ์ มหัทธโนบล การศึกษาผลของแนวทางการจองเลือดสําหรับการผาตัดกรณีไมฉุกเฉินทางศัลยกรรมที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร 2550

159 นพ. สรชา รุกขพันธ ประสบการณการใชเข็มเจาะดูด-ตัดชิ้นเนื้อตอมน้ําเหลืองในชองทองผานทางผนังหนาทองในผูปวย โรคเอดสโดยอาศัยคลื่นความถี่สูงชวยนําใน

ชวงเวลา 7 ป

2550

160 นพ. สรวุฒิ พิทยาภา การศึกษาภาวะลําไสกลืนกันในผูปวยเด็กอายุ 0 - 5 ป ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร ในชวงป พ.ศ. 2541 - 2548 2550

161 นพ. สรายุทธ เอี่ยมสอาด อาการแสดงทางคลินิคและปจจัยที่มีผลตออัตราตายของโรคฮิสโตพลาสโมลิส 2548

162 นพ. สราวุธ สีเหลืองสวัสดิ์ การวินิจฉัยภาวะความดันเลือดต่ําโดยการวัดขนาดเสนเลือดดําใหญดวยเครื่อง CT scan ในผูปวยที่มีประวัติการไดรับบาดเจ็บแบบกระแทกที่

ชองทอง

2551

163 นพ. สันติ ตันโชติกุล ภาวะพรองฮอรโมนตอมหมวกไตในผูปวยธาลัสซีเมีย 2548
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164 พญ. สิตางศุ นิรัติศัยกุล หลอดเลือดแดงปอดอุดตันในผูปวยที่ไมมีอาการที่พบในการตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรทรวงอกในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2550

165 พญ. สิริพร ภูวรัตนกุล บทบาทของการสองกลองหลอดลมชนิดโคงงอเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของปอดกรณีผูปวยโรคลูปสในประเทศไทย 2550

166 พญ. สิริพันธ บันศิริศักดิ์ ปจจัยที่พบในระหวางผาตัดซึ่งทําใหไมสามารถผาตัดไดในผูปวยมะเร็งปอดชนิดเซลลไมเล็ก (NSCLC) 2550

167 นพ. สืบพงษ เองฉวน ปจจัยที่คาดคะเนการบาดเจบ็ในชองทองในผูปวยที่มีกระดูกเชิงกรานหักโดยกลไกการบาดเจ็บจากการกระแทรกที่เขารับการรักษาใน

โรงพยาบาลสงขลานครินทร

2550

168 พญ. สุจินดา เอี้ยวสกุล การรักษาการติดเชื้อที่เกี่ยวของกับสายสวนหลอดเลือดดําสําหรับฟอกเลือดลางไตดวยสารละลายยาปฏิชีวนะความเขมขนสูงที่กักไว  :  

ประสบการณ 5 ป ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร(พ.ศ. 2545 - 2549)

2550

169 พญ. สุชาดา สกลประกายกิจ การเปรียบเทียบความแตกตางทางลักษณะพยาธิวิทยาคลินิกในผูปวยมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกที่มีอายุนอยกวาหรือเทากับ 45 ป กับผูปวยที่มี

อายุมากกวา 45 ป

2551

170 พญ. สุณิตา กิจปกรณสันติ การศึกษาถึงผลกระทบของระยะเวลาการอยูในหออภิบาลตอความสามารถในการทํานายอัตราตายของผูปวยดวยคะแนนความรุนแรง 2550

171 นพ. สุประกิต จิรารัตนวัฒนา การศึกษาความชุกของภาวะซึมเศราและปจจัยที่มีผลตอภาวะสุขภาพจิตของแพทยใชทุนและแพทยประจําบานในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2551

172 พญ. สุมิตรา ประเทพ การใชยาพร็อบโพโฟล (propofol) รวมกับยาลิโดเคน (lidocaine) และยาเฟนตานิล (fentanyl) ในการใสทอชวยหายใจโดยไมใชยาหยอน

กลามเนื้อ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบทางคลินิก

2551

173 นพ. สุรชัย พงศหลอพิศิษฎ Preoperative guideline for type and screen in elective abdominal hysterectomy for non-malignant conditions : prediction of 

immediate blood transfusion

174 นพ. สุรศักดิ์ อ่ําใหญ แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผูปวยบาดเจ็บที่ศีรษะชนิดไมรุนแรงในผูใหญ 2551

175 นพ. เสริมศักดิ์ อูขันธวงศ การศึกษาความชุกของภาวะเมตาบอลิคซินโดรมในผูปวยจิตเวชที่ไดรับยารักษาโรคจิตรุนแรกหรือรุนสอง 2552

176 นพ. โสภณ จุติอมรเลิศ คาใชจายโดยตรงในการรักษาผูปวยโรคมะเร็งปอดปฐมภูมิในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2552

177 นพ. โสภณ พรกุลวิไล ความเหมาะสมในการใชยาปฏิชีวนะในเด็กอุจจาระรวงฉับพลันในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2550

178 นพ. โสภณ เรืองดิษฐ ผลการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยวิกฤตหลังจากจําหนายจากหออภิบาลผูปวยหนักอายุรกรรมโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2552

179 พญ. หนึ่งฤทัย แซเอียบ ความแมนยําของการวินิจฉัยพยาธิสภาพที่เปน low-grade และ high-grade lesion ดวยกลองสองตรวจปากมดลูก เปรียบเทียบกับการวินิจฉัย

ทางพยาธิวิทยาขั้นสุดทาย

2550
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180 นพ. เหมศักดิ์ สิรพัฒนพิพัฒน ความแมนยําในการวัดปริมาตรปสสาวะในกระเพาะปสสาวะดวยเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงสามมิติ ในผูปวยนรีเวชของโรงพยาบาล

สงขลานครินทร

2550

181 นพ. อนวัช เกาเอี้ยน ระดับ Alanine aminotransferase ในชาวไทยที่เปน Metabolic syndrome 2550

182 นพ. อนุชา กาพยเกิด ความสัมพันธระหวางทานอนกับกลุมอาการของเอ็นหัวไหลอักเสบจากการกดทับ 2551

183 นพ. อนุชา ธาตรีมนตรีชัย คาออสโมลาลิตี้ของสารในกระเพาะอาหารในทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยมากที่ไดรับน้ํานมบีบมารดาผสมสารตาง ๆ 2550

184 นพ. อนุรักษ ศุภกาญจน รายงานผูปวยติดเชื้อ Nontuberculous mycobacterium ชนิดเจริญเติบโตเร็วทําใหเกิด endocarditis และทบทวนกรณีผูปวยรายอื่น ๆ ในอดีต 2550

185 พญ. อภัณตรี เอี่ยมสกุล ความสัมพันธระหวางลักษณะทั่วไปของประชากรและโครงสรางของกระดูกใบหนาจากการประเมินดวยภาพถายดานขางของกะโหลกศีรษะกับ

ความรุนแรงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับในผูปวยของโรงพยาบาลสงขลานครินทร

2548

186 พญ. อภิฤดี พรเทพเกษมสันต การศึกษาโรคไขสมองอักเสบจากเชื้อไวรัสฟลาวิไวรัส (Flavivirus encephalitis) ในผูปวยผูใหญที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร จังหวัดสงขลา

2550

187 พญ. อมรพรรณ ฐติิบุญสุวรรณ ความสัมพันธของปจจัยแวดลอมในโรงเรียนกับการเปลี่ยนแปลงภาวะโภชนาการของเด็กชั้นประถมศึกษาในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 2549

188 นพ. อรรถพล รัตนสุภา บทบาทและผลการวินิจฉัยดวยวิธีการสองกลองทางหลอดลม (Bronchoscopy) ของผูปวย HIV/AIDS ที่มีอาการและอาการแสดงทางปอดใน

โรงพยาบาลสงขลานครินทร

2548

189 นพ. อรุณ คงชู การใชคะแนนความเสี่ยงพยากรณ abnormal glucose tolerance 2550

190 พญ. อรุณวรรณ เริงวิทย ความชุกของภาวะพรองฮอรโมนตอมหมวกโตในผูปวยเด็กโรคหืดอายุต่ํากวา 5 ป ที่ไดรับยาคอรติโคสเตียรอยดชนิดสูด 2550

191 พญ. อรุณี ธํารงวิศว การศึกษาความสําคัญของ Galectin-3 immunohistochemistry ลักษณะทางคลินิกและภาพถายทางรังสีวิทยาของตับ ในการแยกโรคมะเร็ง

ทอน้ําดีจากมะเร็งแพรกระจายที่ตับชนิด adenoncarcinoma

2550

192 พญ. อัจฉรา เจริญพิริยะ ความชุกของความทนกลูโคสหลังคลอดผิดปกติในสตรีที่มีประวิติเปนเบาหวานขณะตั้งครรภ 2550

193 พญ. อัจฉรา ธีระกุล การรายงานผลการชวยชีวิตโดยทีม CPR ของผูปวยเด็กในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2549

194 พญ. อัจฉรา ปญญาวัฒนาภรณ การขยายรูมานตาดวยการหยอดยาครั้งเดียวและสามครั้งในทารกที่เกิดกอนกําหนด 2551

195 พญ. อัจฉรา อักษรรัตน ภาวะตับอักเสบที่เกิดขึ้นในผูปวยโรคเอดสซึ่งไดรับยาตานไวรัสสูตร GPO-VIR@  ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2548

196 พญ. อัจฉราพร เมฆศิขริน การศึกษาผลของการสงตอผูปวยทารกแรกเกิดเขารับการรักษาตอในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2550
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197 พญ. อารยา ตั้งวิฑูรย พฤติกรรมการบริโภคอาหารวางและขนมของเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในอําเภอหาดใหญ : ความสัมพันธกับภาวะโภชนาการ 2550

198 พญ. อุทุมพร ศรีเกื้อ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจคัดกรองภาวะจุดรับภาพเสื่อมจากยาคลอโรควินและไฮดรอกซีคลอโรควิน 2551

199 นพ. เอกทิตย กูไพบูลย ผลการผาตัดรักษาการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังสวนอกและเอว 2552

200 นพ. เอกพจน เชี่ยวชลาคม ความแมนยําของ DISIDA scan ในผูปวยเด็กที่มีภาวะเหลืองจากภาวะทางเดินน้ําดีอุดตันในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2552

201 พญ. โอสรี อัครบวร แนวโนมอุบัติการโรคลิ่มเลอืดในหลอดเลือดดําในผูปวยในที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร 2551
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